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vo faktoch

Pokračuje súd s Kočnerom
Pojednávanie vo veci vraždy Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej pokračuje v stredu
a vo štvrtok. Senát Ruženy Sabovej už bude súdiť
iba troch z pôvodne piatich
obvinených, a to Mariana
Kočnera, Alenu Zsuzsovú
a Tomáša Szabóa. Pôvodné
termíny sa nekonali vzhľadom na pandémiu.

5,5
PERCENTA
zamestnaných Slovákov
pravidelne dochádza
za prácou do cudzej
krajiny. Slovensko je tak
na čele Európskej únie
v miere cezhraničného
dochádzania do práce,
ukázala analýza Wood &
Company.

Naď stopne projekty
Nový minister obrany Jaroslav Naď neplánuje pokračovať vo viacerých armádnych projektoch, ktoré začali jeho predchodcovia. Za aktuálnu prioritu v rezorte považuje zabezpečenie základných ochranných prostriedkov pre
vojakov a technológií na boj s novým koronavírusom. Debatu o modernizačných projektoch očakáva minister Naď v dohľadnom čase. Pripomenul, že z projektov, o ktorých sa
veľa hovorilo a nakoniec skončili bez výsledku, zdedil pre netransparentné konanie rôzne
súdne konania a pokuty.

Zubári prišli o 90 percent tržieb
dzi úhradou zo zdravotnej poisťovne a výškou doplatku za
použitý materiál podľa cenníka. Keďže cenníky zubárov sa
odlišujú, líšia sa aj platby u jednotlivých zubárov,“ povedala
hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

ZDRAVOTNÍCTVO
V polovici marca
premiér Igor Matovič
odporučil pacientom,
aby nenavštevovali
zbytočne
stomatológov.
Tí teraz žiadajú štát
o pomoc
Peter Madro

Prestarnuté zubárstvo
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Bratislava – Patria medzi lekárov v prvej línii. Tým, že pracujú s ústnou dutinou pacienta, čelia výrazne vyššiemu riziku nákazy koronavírusom.
Ordinácie zubárov však dnes
zívajú prázdnotou. A tak čelia
ďalšiemu riziku – ekonomickému. Stomatológovia naprieč
krajinou hlásia prepady tržieb
aj o 90 až 95 percent, tvrdí
Slovenská komora zubných
lekárov.
Ešte v horšej situácii sú zubní technici, ktorí robia napríklad strojčeky či zubné náhra-

Stomatológovia od štátu chcú, aby im preplácal 80 percent mzdy ich zamestnancov, odpustil odvody a pridal aj príspevok na nájomné. ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: TASR/F. IVÁN
dy na mieru a pracujú na základe objednávok zubárov. „Po
vyhlásení mimoriadnej situácie prešli do núdzového režimu, čiže ošetrujú len neodkladných pacientov. Len veľmi
malá časť činnosti však patrí
medzi neodkladnú činnosť. Ide
napríklad o opravy zubných
náhrad,“ povedala prezidentka
Slovenskej komory zubných
technikov Hana Dohálová.

Žiadajú pomoc
Stomatológovia sa pritom ocitli
v zvláštnej situácii. Ani nie sú
naplno otvorení, no ani nie sú
zatvorení na príkaz štátu. Preto nemajú nárok na to, aby im
vláda preplatila 80 percent platov zamestnancov. Môžu však
siahnuť na iný druh pomoci.
„Takisto ako ostatní podnikatelia môžu byť prijímateľmi štátnej pomoci vo forme náhrady

straty príjmu z dôvodu poklesu
tržieb,“ povedal analytik inštitútu INEKO Dušan Zachar. Na
jedného pracovníka tak môžu
získať najviac 540 eur mesačne.
Výpadky príjmov im okrem
toho čiastočne kompenzujú
zdravotné poisťovne. „So zástupcami Slovenskej komory
zubných lekárov sme sa dohodli na paušálnej úhrade ambulanciám v období od prvého

apríla do 30. júna vo výške 75
percent z priemerných nákladov za rok 2019,“ uviedol Matej Štepianský, hovorca poisťovne Dôvera. Podobne sa dohodli aj Všeobecná zdravotná
poisťovňa a Union. Prezident
Slovenskej komory zubárov
Igor Moravčík však pripomína,
že ich financovanie je viazané
aj na doplatky pacientov. „Pacient hradí rozdiel v cene me-

Podľa stomatológov to nestačí
a ambulancie sú v kríze. „Ak
nepríde adekvátna podpora zo
strany štátu, môže dôjsť ku kolapsu siete,“ povedal Moravčík.
Stomatológovia teraz od štátu
žiadajú, aby im preplácal 80
percent mzdy ich zamestnancov, odpustil odvody a pridal aj
príspevok na nájomné.
Koronakríza pritom môže
mať na zubárstvo na Slovensku vážnu koncovku. Mnohí
zubári sú v dôchodkovom veku, patria teda medzi tých, ktorí majú najhorší priebeh ochorenia COVID-19. Podľa Národného centra zdravotníckych
informácií je takmer tretina
stomatológov starších ako 65
rokov. Moravčík preto predpokladá, že mnohí zubári v penzijnom veku sa v dôsledku koronakrízy už do práce nevrátia
a ambulancie zatvoria.
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